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 Agrupamento de Escolas Professor Ruy Luís Gomes  

  

Informação – Prova de Equivalência à Frequência de  

Português – Prova escrita 

 

Prova 61 / 2022 

  

2.º Ciclo do Ensino Básico  

 

1. INTRODUÇÃO  
 O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência da 

disciplina de Português, a realizar em 2022, relativa ao 6ºano de escolaridade.   

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação e do 
programa da disciplina.  
Dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:  

● Objeto de avaliação;  
● Características da prova;  
● Critérios de classificação;  
● Material;  
● Tipo de prova;   
● Duração.  
 

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO  
 A prova tem por referência o Programa e as Metas Curriculares de Português do Ensino Básico e 

permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, 

incidindo sobre os domínios da Compreensão do Oral, da Leitura, da Educação Literária, da Gramática 

e da Escrita.  

 

3. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA  
A prova é realizada no enunciado.  

A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por quatro grupos. A valorização dos 
domínios na prova apresenta-se no Quadro 1.  

Quadro 1 – Distribuição da cotação 

Grupos  Domínios  Cotação (em pontos) 

I  Compreensão do Oral  20 

II  Leitura  20 

III  Educação Literária  20 
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IV  Gramática  20 

V Expressão Escrita  20 

 

Em cada grupo, além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de outros 
domínios.  
O Grupo I prevê a compreensão de discursos orais.  
O Grupo II e o Grupo III têm como suporte textos não literários e textos literários e podem 
integrar itens de seleção e itens de construção.  
O Grupo V é constituído por um item de resposta extensa. Este item apresenta orientações no 
que respeita a tipologia textual, tema e extensão (de 140 a 200 palavras).  
A tipologia de itens apresenta-se no Quadro 2.  

 Quadro 2 — Tipologia de itens  

Tipologia de itens 

Itens de seleção  Escolha múltipla   

Associação  

Ordenação  

Completamento  

Verdadeiro / Falso 

Itens de construção  Completamento  

Resposta curta  

Resposta restrita  

Resposta extensa 

 

4.CRITERIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO  

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 
específicos apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.  
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 
pontos.  
A classificação das provas nas quais se apresente, pelo menos, uma resposta restrita ou uma 
resposta curta escrita parcial ou integralmente em maiúsculas é sujeita a uma desvalorização de 
três pontos.  
Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que 
surgir em primeiro lugar. 
 
 

5.MATERIAL 
O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de 
tinta indelével, azul ou preta.  
Não é permitida a consulta de dicionários.  
Não é permitido o uso de corretor.  
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6.TIPO DE PROVA  
Tipo de prova: Escrita  
Ponderação: 50%  
Nota: A realização da prova oral é sempre obrigatória.  

  

7.DURAÇÃO  
A prova tem a duração máxima de 90 minutos.  
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